אסכולות.

לסקרנות שלך.

ידיעון חיפה
תש"פ  2020אביב  -קיץ

פרופ’ מימי איזנשטדט נשיאת האוניברסיטה הפתוחה
פרופ’ שרה גורי רוזנבליט משנה לנשיא לעניינים אקדמיים
מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה
עמית שטרייט
מנהל מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה
ליפז ויניצקי
צוות אסכולות
ליפז ויניצקי
אביב ריזנברג
משה כרמלי
עידו אלקיים
נגה שר
ורד בר סלע
גליה קנר
טל אורטל
דוד בר־מאיר
נירית וינגרטן
אטי גינזבורג

מנהל אסכולות
מנהל תפעול ופרויקטים
מנהל שלוחת אסכולות חיפה
קשרי לקוחות אסכולות
מנהלת תחום קולנוע ופיתוח עסקי
מנהלת מרכז מידע וקשרי לקוחות
מנהלת מחלקת שיווק לארגונים
מנהלת פרסום
מנהל כספים ,מערך לימודי החוץ
מנהלת שיווק ,מערך לימודי החוץ
מנהלת המחלקה להרשמה ,מערך לימודי החוץ

ועדת היגוי אקדמית
ד”ר יובל איילון ,יו”ר
ד”ר אור קרסין
הפקה :טל אורטל
גרפיקה :זאב פרל
התקנה והבאה לדפוס :ענבל מלניס

משרדי אסכולות חיפה :האוניברסיטה הפתוחה,
קמפוס חיפה ,בית בירם ,שד' אבא חושי  ,15חיפה 3478620
טל'04-8269216 :
מוקד שירות ומכירות :ימים ראשון-חמישי בשעות 16:45-9:00
טל' ;1-700-700-169 :פקס09-9741474 :
דואר אלקטרוניascolot@openu.ac.il :
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים.

בית־ספר אסכולות פועל כדי להנגיש את שירותיו לתלמידים בעלי מוגבלויות ו/או לקויות למידה.
		 סטודנטים הזקוקים להנגשות והתאמות בתהליך הלמידה ,מוזמנים לפנות למשרדי אסכולות.

תלמידות ותלמידים יקרים,
"בעלות על מאגר של ידע ,זהו אושר לא קטן" (סוקרטס)

זה למעלה משני עשורים שאסכולות היא שם הנישא בקרב שוחרי התרבות הודות להיצע הקורסים
הרחב והמגוון בתחומי הידע השונים .אנחנו שמחים להציע לכם את ידיעון הקורסים בו נמצאים קורסי
סמסטר ב' והקיץ של אסכולות חיפה.
אנו מודים לכם על שהצטרפתם אלינו השנה ,ונשמח לראותכם בקורסים החדשים .אתם המבקשים
להרחיב את עולמות הדעת ,מוזמנים ליהנות ממגוון קורסים מרתקים בכל תחומי מדעי הרוח ,החברה,
האמנות והמדעים .טובי המרצים ,החוקרים היוצרים והאמנים ינחו אתכם בחוויית התרבות האישית
שלכם.
נשמח לפגוש אותכם בסינמטק חיפה ,אולם רפפורט ,בית יד לבנים ,במתחם  YES PLAETבקניון לב
המפרץ ובזכרון יעקב.
אתם מוזמנים להמשיך ולצרף חברים וקרובים לקורסי אסכולות ,ולהעשיר את חווית הלימוד שלכם
איתנו.
צוות אסכולות מאחל לכם חווית לימודים מהנה ופוריה

משה כרמלי
מנהל אסכולות
חיפה

ליפז ויניצקי
מנהל אסכולות
		

שני
ראשון
12:30-11:00 13:00-10:00
ישראל
הצעירה:
מצרים
הפרשות
פרופ' עוזי רבי
המסעירות
עמ' 4
עופר אדרת

שלישי

רביעי

אלוהים – קווים המאה ה־20
באמנות
לדמותו
ד"ר עודד ציון דוד איבגי
עמ' 13

עמ' 8

21:00-18:00

12:30-11:00
המוח
טרום בכורה
והתנהגות
בקולנוע
אנושית
מרצים שונים
אברון
עמית
עמ' 11

הכוח במוח החוג לספרות
ד"ר רועי תירוש שירי ארצי
עמ' 7

18:00-16:30
מסע אל עולם
צמחי המרפא
פרופ' זהרה
יניב
עמ' 6

עמ' 9

עמ' 17

12:30-11:00
ביקור
התזמורת
גיל שוחט
עמ' 15

עמ' 5

13:00-11:30

19:00-17:30

חמישי
13:00-11:30

שישי
11:30-10:00

19:00-17:30
פסיכולוגיה
חיובית
ד"ר קרן
אור חן
עמ' 12

12:30-11:00
בסבך המזרח
התיכון
ד"ר אסף רגב
עמ' 14

תוכן עניינים
יום ראשון
מצרים ,מפרעה לא־סיסי
המוח והתנהגות אנושית קיץ
הכוח במוח
מסע אל עולם צמחי המרפא קיץ

		 4
		 5
		 7
6

יום שני
ישראל הצעירה :הפרשות המסעירות
החוג לספרות
מועדון טרום בכורה בקולנוע

8
9
11

יום רביעי
פסיכולוגיה חיובית

12

יום חמישי
אלוהים  -קווים לדמותו

13

יום שישי
בסבך המזרח התיכון
ביקור התזמורת
המאה ה־ 20באמנות
הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד
טופס הרשמה

		 14
		 15
		 17
18
20

מצרים ,מפרעֹה לא־סיסי
במלאת  40שנה להסכם השלום

ימי ראשון  ,13:00-10:00סינמטק חיפה ,שד' הנשיא 142

פרופ' עוזי רבי,
ראש מרכז משה דיין ,אוניברסיטת תל אביב
במלאת  40שנה להסכם השלום עם מצרים ,סדרת הרצאות חדשה הבוחנת את שורשיה
של האומה המצרית והתמורות שחלו בה ובמערכת היחסים שלה עם ישראל
		
8.3.20
 #מצרים – אום אל־דניא
 #נאצר ובני דורו – מצרים של הסכסוך

		
10.5.20
 #מצרים ו"האביב הערבי"
 #האחים המוסלמים – החלום ושיברו

5.4.20
 #השלום ויוצריו – סאדת ובגין
 #חוסני מבארכ – שלושים שנות שררה

		
7.6.20
 #עבד אל־פתח א־סיסי :בין פרעוניות
לנאצריזם
 #מצרים וישראל – כלים שלובים
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המוח והתנהגות אנושית
מה משפיע על המוח שלנו?

קיץ

ימי ראשון  ,12:30-11:00בית יד לבנים ,רח' הירקון  ,48חיפה

עמית אברון,
מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה ,בוגר תואר שני
במדעי המוח ,אוניברסיטת חיפה ובעל תואר שני במוסיקה ומוח
מאוניברסיטת גולדסמית'ס בלונדון
5.7.20

מוסיקה מוח ורגש
מה גורם למוסיקה להיות לכלי
רב עוצמה ולהשפיע על מצבי רוח
ורגשות? מה גורם לעור הברווז שאנו
חשים ברגעי שיא מוסיקליים? כיצד
המנגנון המוחי מפענח מוסיקה ומגיב
אליה? אילו חומרים מופרשים במוח
במהלך האזנה למוסיקה?

 19.7.20האדם והזולת
האמנם "ואהבת לרעך כמוך".
נוכחותם של אחרים בקרבתנו
גורמת להתנהגות שלנו  -להשתנות
באופן דרמטי ,ולעתים שינויים אלו
בלתי צפויים .נגלה :האם אדם יציית
להוראות של אדם זר ,אפילו אם הן
גורמות לנזק לזולת?
 26.7.20המוח הכימי והמהפכה הפסיכיאטרית
מהם הכימיקלים העיקריים המשמשים
לתקשורת בתוך המוח? כיצד חוסר
איזון בהם גורמים להפרעות נפשיות
כגון סכיזופרניה ,דכאון וחרדה ,וכיצד
תרופות כימיות משפיעות על מצבים
אלו

2.8.20

נוירו-אסתטיקה :המוח והאמנות
כיצד המוח מעריך אמנות? האם
העדפה ליופי אנושי היא מולדת או
נרכשת? מה קורה במוחו של האמן
בעת מעשה היצירה? נדון בחשיבות
הציפיות שיש לנו בתהליך ההערכה
האסתטית

9.8.20

מוחו של רקדן  -ומערכת התנועה
הריקוד מפעיל יותר אזורים במוח
מכל אמנות אחרת .רקדן הוא מכונת
תנועה ,רגש ,תזמון וקצב .מה קורה
למוח שלומד ומבצע ריקוד? כיצד
ריקוד משמש ככלי שיקומי בטיפול
בהפרעות תנועה

 16.8.20מיתוס ,אמת וחצאי אמת במוח :האם
אכן אנחנו משתמשים ב  10%מהמוח
בלבד? האם צד ימין הוא היצירתי וצד
שמאל האנליטי? האם הלב משתתף
בקבלת ההחלטות והאם מוחות של
גברים ונשים שונים אלו מאלו?
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מסע אל עולם צמחי
המרפא

קיץ

ימי ראשון  ,18:00–16:30יד לבנים ,רחוב הירקון  ,48חיפה

פרופ' זהרה יניב־בכרך
אתנובוטנאית וביוכימאית
בשישה מפגשים מרתקים ,נכיר את עולם צמחי המרפא ,כיצד השתמשו בהם בעבר ,וכיצד
משתמשים בהם בימינו אנו.
21.6.20

אבני דרך בשימוש בצמחי מרפא
מהי רפואה אינטגרטיבית? מה בינה
לבין הומאופתיה? ואיפה משתלבת
הרפואה הסינית? נצא למסע
בחיפוש אחרי תרבויות אתניות ,נכיר
צמחים שהרפואה המודרנית טרם
מצאה להם תחליף

28.6.20

צמחי מרפא ומחלות ממאירות
האם אפשר ,ועד כמה ,להיעזר
בצמחים נגד מחלות ממאירות?
נראה כיצד משתלבים חומרי הטבע
ברפואה קונבנציונלית ,בתור תרופות
או כהשלמה לשיפור איכות חיים
והקלה על תופעות לוואי של תרופות
וטיפולים כימיים (קנביס רפואי)

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש
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5.7.20

צמחי מרפא ומערכת העצבים
הזיכרון ,הדיכאון ,הכאב והעצבנות
וסימפטומים נוספים מבית היוצר
של המוח .הטבע מזמן לנו מלוא
הסל צמחי מרפא מרגיעים ,מעוררים
ומשפרים איכויות למידה

12.7.20

רפואה סינית מהי?
האם מתאימה לכל אחד? איך ידע
של אלפי שנים זיכה השנה חוקרת
סינית בפרס נובל?

26.7.20

קנביס ומריחואנה
האם תרופה צמחית או סם מסוכן?

2.8.20

צמחי מרפא בתנ"ך ובמסורות
ישראל
חשיבות שבעת המינים ,מה ידעו
אבותינו ,ומה יש לנו בארצנו ממש
מתחת לאף?

הכוח במוח!

מה משפיע על המוח שלנו

ימי ראשון  ,13:00-11:30אולם רפפורט ,שד' הנשיא  ,142חיפה

ד"ר רועי תירוש,
רופא ומרצה בתחום חקר המוח ,יועץ רפואי לחברות ביוטכנולוגיה
בשנים האחרונות הידע והמחקר המוחי מספקים תשובות לשאלות רבות מחיי היומיום.
מה קורה לנו כשאנחנו צורכים קאנביס או חומרים משני תודעה? האם השימוש בטלפון
סלולרי אכן משנה את מבנה המוח ,ומדוע יותר אנשים מבעבר מאובחנים כסובלים מחרדה
ודכאון? סדרה חדשה זו תשפוך אור בעזרת הגילויים האחרונים בחקר המוח על שאלות
מרתקות אלה.
1.3.20

מוח וקנאביס
כיצד חומרים משני תודעה משפיעים
על מוחנו?

15.3.20

פרוזאק וציפרלקס
גילויים חדשים במחקרי סטרס,
דיכאון וחרדה

22.3.20

המוח הביולוגי
האם המוח שלנו יכול להגיע לגילאים
מופלגים? על פתרונות חדשים
לזקנה ומוות

29.3.20

הטלפון הנייד והמוח
על השפעתן של טכנולוגיות בשימוש
יומיומי על המוח שלנו

5.4.20

המוח הסקסי
במה שונה מוח הטרוסקסואלי
מהומוסקסואלי ,ומה משפיע עליו
יותר :גנטיקה או הסביבה?

19.4.20

המוח האלים
מה גורם לנו לנקוט? פרקטיקות של
אלימות .על פסיכופתיה והפרעות
אחרות

26.4.20

מה שהמוח שלנו צריך
תזונה ,שינה ,פעילות גופנית ו"המזון"
האחר של המוח שלנו

3.5.20

ריכוז וזיכרון
מה צריך המוח שלנו כדי להיות
בשיאו?
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ישראל הצעירה:
הפרשות המסעירות
ימי שני  ,12:30-11:00סינמטק חיפה ,שד' הנשיא 142

עופר אדרת,
כתב "הארץ" לענייני היסטוריה
סדרת ההרצאות שתספק הצצה מרתקת אל כמה מהפרשות שהסעירו את ארץ ומדינת
ישראל הצעירה בעשוריה הראשונים .ההרצאות יציעו מבט מחודש ,עדכני ורלוונטי לימינו,
בפרקים שכבר מזמן יצאו מספרי ההיסטוריה והפכו לכלי נשק פוליטי במאבק על עיצוב
הזיכרון הקולקטיבי.
 10.3.20מי רצח את ארלוזורוב ולמה זה
אכפת לנו? על הניסיונות לפענח
את הרצח והמשמעויות ההיסטוריות
והפוליטיות.

4.5.20

 23.3.20ציידי הנאצים :בין ההצלחה
שבלכידת אייכמן לפספוס של ד"ר
מנגלה

 20.5.20השחיתויות הקטנות של ישראל היפה
על השחיתויות הסודיות שטרם
שמעתם ועל המנהיגים שלא חשבתם
שכך נהגו .למי סלחנו ,למי לא ,ולמה?

 30.3.20הפיצוץ במלון המלך דוד :פיגוע
טרור יהודי? האם היה זה פיגוע טרור
לכל דבר ,או שמא פעולת התנגדות
לגיטימית? על הרקע ההיסטורי,
הויכוח הפנימי והעדויות של מי
שנשאר לספר.
6.4.20

תיק קסטנר :בין בוגד למציל הוויכוח
על דמותו לא נרגע עד היום.

אלטלנה :המים עדיין סוערים ננסה
להבין איך קרה שיהודים הרגו יהודים
דווקא ב ,1948-ואיך נתפסת הפרשה
היום.

 11.5.20בין דיר יאסין לכפר קאסם איך עיצבו
שני האירועים האלה את התודעה
הישראלית.
 18.5.20הרומנים האסורים של בן גוריון
מה אפשר ללמוד עליו דרך העיניים
של הנשים בחייו ,והאם זהו עיסוק
לגיטימי?

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 660ש״ח

 695ש״ח

 695ש״ח

 735ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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החוג לספרות

מפגשים אינטימיים עם הסופרים
שכותבים את חיינו
ימי שני  ,19:00-17:30סינמטק חיפה ,שד' הנשיא 142

שירי ארצי,
סופרת ומבקרת ספרות ישראלית
אנו זקוקים לסיפורים כדי להביט בעצמנו מבעד למילים .סיפור הוא השתקפות והוא
הזדמנות לצלול אל עומק נשמתו של האחר ולגלות שם את עצמך.
בסדרה עם סופרים מובילים ,נשוחח על השראה והשפעה ,על נוף ועל תרבות ועל ביקורת
וחברה .נבחן את סיפוריה השונים של הישראליות ונחפש את הסיפור המשותף לכולנו.
16.3.19

נועה ירון בספריה פורשת בכנות
ובדייקנות מהלכים נפשיים של
חיפוש אחר אמונה ומתווה את
מסלולי הגשרים האפשריים בין
העולמות המנוגדים

30.3.20

אלי עמיר נולד בבגדד וספריו הפכו
לרבי מכר בזכות סגנונם העשיר
והאינטימי בו זמנית .הם משקפים
את מאבק התרבויות שבין מזרח
ומערב ואת החתירה לזהות אותנטית
מקומית תוך שמירה על נאמנות
לעבר ולמרחב

6.4.20

אורלי קסטל בלום ספריה מתנסים
בפירוק והרכבה מחדש של נורמות
סגנוניות .בשפה מושחזת מתווה
משעולים בספרות העברית ובוראת
אפשרויות חדשות של כתיבה ושל
קריאה

4.5.20

צרויה שלו בכתיבתה היא מצליחה
לפרק מנגנונים נפשיים לרכיביהם
העדינים ולהעניק מבט פנימי רגיש
ומדויק עד כאב

11.5.20

דרור משעני בסדרת הרומנים
הבלשיים שלו מרחיב משעני את
גבולות הז'אנר ומשתמש בטכניקת
הבלש כדי לצלם תמונות עדכניות
של ישראל

18.5.20

אסף ענברי כתיבתו של ענברי על
הקיבוץ וחקירתו את האופן בו נבנים
אתוסים צבאיים ,מעניקה מבט ייחודי
על המיתולוגיות הישראליות

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 640ש״ח

 675ש״ח

 675ש״ח

 715ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

 1-700 -700 -169׀
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קורסים חדשים באסכולות חיפה

הכוח במוח!

ימי ראשון,11:30 ,
רפפורט ,חיפה

מה משפיע על המוח שלנו?
ד"ר רועי תירוש

פסיכולוגיה חיובית
מפת דרכים חדשה להעצמה אישית

ד"ר קרן אור-חן  ,המרכז לפסיכולוגיה חיובית

ישראל הצעירה
הפרשות המסעירות

ימי רביעי,17:30 ,
סינמטק חיפה

ימי שני,11:00 ,
סינמטק חיפה

עופר אדרת

10

החוג לספרות
שירי ארצי מארחת
את הסופרים שכותבים את חיינו

מיהו אלוהים?

מבט השוואתי בדתות המונותאיסטיות
ד"ר עודד ציון ,חוקר דתות והיסטוריון

בסבך המזרח התיכון
גיאופוליטיקה ,דת ומשטר
ד"ר אסף רגב
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ימי שני,17:30 ,
סינמטק חיפה

ימי חמישי,11:30 ,
בית יד לבנים ,חיפה

ימי שישי,11:00 ,
רפפורט ,חיפה

מועדון טרום–בכורה בקולנוע
ימי שני  ,21:00-18:00אולם  ,2מתחם  ,yes planetשד' ההסתדרות  ,55חיפה

יהודה סתיו
יועץ אמנותי :מבקר הקולנוע
הזדמנות חד פעמית להצטרף למועדון טרום בכורה בקולנוע של אסכולות .סדרת
מפגשים חודשיים ,שבה תצפו לפני כולם ,במיטב הסרטים ותשמעו את טובי המרצים.
מידע אודות הסרט שיוקרן וההרצאה ישלח אליכם כ־ 48שעות טרם המפגש
מועדי המפגשים
22.6.20 | 11.5.20 | 6.4.20 | 16.3.20 | 10.2.20

מתוך הסרט "נפילת אימפריית הכסף" | באדיבות סרטי נחשון

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 425ש״ח

 450ש״ח

 450ש״ח

 475ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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פסיכולוגיה חיובית

מפת דרכים חדשה להעצמה אישית
ימי רביעי  ,19:00-17:30סינמטק חיפה ,שד' הנשיא  ,142חיפה

ד"ר קרן אור־חן,
המרכז לפסיכולוגיה חיובית
האם הגעת לצומת בחיים בו נתקלת בשאלות העשויות לקבוע את עתידך וחייך? האם
הצלחת לקבל החלטה נכונה? מהי החלטה נכונה?
סדרת מפגשים שתעניק לכם מפת דרכים משורטטת מחדש ,על ידי חשיבה חיובית ומעשית
לחיים ,באמצעותה תגיעו למקום מבטחים.
4.3.20

קבלת החלטות חיובית
לקבל החלטות ממקום של
התקדמות וצמיחה  -מפגש ראשון

18.3.20

קבלת החלטות חיובית  -מפגש שני
לקבל החלטות ממקום של
התקדמות וצמיחה

1.4.20

איך להגביר רגשות חיוביים
ואופטימיות

22.4.20

חשיבותה של הכרת תודה כמנוע
צמיחה

13.5.20

הקשר בין גוף לנפש
לאיכות חיים ותחושת אושר

3.6.20

איך לפתח מערכות יחסים
בינאישיות
סוד העמידות בפני לחצים

10.6.20

הגדרת מטרות ותכלית לחיים

 24.6.20ממצבי לחץ לזרימה
לחזק את החוזקות האישיות שלך

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח

 710ש״ח

 710ש״ח

 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים
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אלוהים  -קווים לדמותו
ימי חמישי  ,13:00-11:30בית יד לבנים ,רחוב הירקון  ,48חיפה

ד"ר עודד ציון,
היסטוריון ,חוקר דתות ותולדות הרעיונות
העיסוק באלוהים ותפיסתו הם רכיב יסוד במחשבה של שלוש הדתות המונותאיסטיות.
סדרה השוואתית זו עוסקת בחיפוש אחר מושג האל בהגותם של דמויות מובילות בעולם
היהודי ,הנוצרי והמוסלמי ,באמצעות קריאה וניתוח של הטקסטים המרכזיים שלהם .האם
נוכל למצוא קווי דימיון בין אלוהי הדתות השונות ,ומהו ייחודו וחידושו של כל הוגה בשאלה
הנצחית מיהו אלוהים?
5.3.20

אוגוסטינוס
על נשגבות האל ואפסות האדם

23.4.20

אבן רושד
הפילוסופיה כמכשיר להכרת האל

12.3.20

שלמה אבן גבירול
שירת השבח לאל ,זהירות ועונג

30.4.20

מרתין לותר
"צדיק באמונתו יחיה" וחסד האל

19.3.20

תומאס אקווינס
אלוהים המתגשם כאדם וגאולת
האנושות

7.5.20

שפינוזה
"אלוהים הוא הטבע" – קריאה חדשה
של אלוהים

26.3.20

רבי יהודה הלוי
אלוהים והעם הנבחר ,הסטוריה של
גאולה

14.5.20

חסן אל־בנא ,מייסד תנועת האחים
המוסלמים
עבודת אלוהים כתרופה לבערות

2.4.20

הרמב"ם
שתיקה כהודאה באהבה – אדם מול
אלוהיו

21.5.20

ישעיהו ליבוביץ'
האם אפשר לאהוב את אלוהים?

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח

 710ש״ח

 710ש״ח

 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית

 1-700 -700 -169׀
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בסבך המזרח התיכון
גיאופוליטיקה ,דת ומשטר

ימי שישי ,12:30-11:00 ,אולם רפפורט ,שד' הנשיא  ,142חיפה

ד"ר אסף רגב,
מזרחן ,אוניברסיטת בן גוריון
אירועי האביב הערבי החלו ב־ 17בדצמבר  ,2010והביאו עימם שלוש מגמות מאפיינות:
התפרקות מדינת הלאום הערבית ,החלפתה על ידי זרמים דתיים והתעצמות הטרור
הדתי – מוסלמי .סדרת הרצאות זו תצעד במבוך האזורי ,ותפנה הזרקור אל המגמות
והמאפיינים העיקריים של המזרח התיכון.
13.3.20

ארז הלבנון או המדוכא עלי אדמות –
חסן נסראללה וארגון החזבאללה
נעמוד על ההבדל בין טרור שיעי לסוני
ונבחן את אישיותו המרתקת של חסן
נסראללה.

20.3.20

סיסי ושמחו – מצרים :שחר של יום
ישן?

27.3.20

מן הצנרת אל הצמרת – ארגון חמא"ס
במציאות משתנה
הרצאה זו תלווה במוצגי מקור רבים.

17.4.20

דא(עש) את האויב – הסוף ,או שינוי
כיוון?
היכן וכיצד צמח ארגון זה? מה חלקו של
המערב בכך?

15.5.20

גנרל הצללים – קאסם סולמאני
ומשמרות המהפכה האיראניים
לא נחטא לאמת אם נאמר כי הגנרל
סולמאני הוא אחד האנשים שמעניינים
את שירותי הבטחון הישראלי באופן
מיוחד .בהרצאה נצעד בעקבות חאג'
קאסם ,ונבין מה קורה בארגונים
האיראניים עליהם הוא מופקד.

22.5.20

ידה בכל ויד כל בה – ממלכת קטר
הזעירה מרגיזה את סביבתה
ממלכת קטר ,מן המדינות הקטנות
באזורינו ,מנופפת זה מספר שנים בדגל
עצמאותה ,דגל הנתפש כסדין אדום
בקרב חלק מהמדינות.

12.6.20

מלוכה ,ממלכה ,והרבה מלאכה – מה
קורה בממלכת ירדן?
ירדן נתפשת כמדינה שקטה ויציבה ,אך
מתחת לפני השטח סוערות הרוחות.
ההרצאה תעמוד על עיקרי סדר
בממלכה.

26.6.20

שלום ולא להתראות?! – על תפיסת
השלום וההסכמים באסלאם
מה אומר האסלאם על הסכם שלום?
כיצד מתיישבת ,אם בכלל ,התפיסה
הדתית עם אתגרי המדינות המוסלמיות
בעת המודרנית?
תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 680ש״ח

 720ש״ח

 720ש״ח

 760ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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ביקור התזמורת

הסימפוניות הגדולות בהיסטוריה
ימי שישי  ,12:30-11:00אולם רפפורט ,שד' הנשיא  ,142חיפה

מרצה ומנהל מוסיקלי ,גיל שוחט
כוחה של המוסיקה נעוץ בחיבור הקסום שבין נגנים ליצירה .סדרה חדשה וייחודית זו
תיקח אתכם למסע מוסיקלי בין הסימפוניות הגדולות והאהובות של ורדי ,פוצ'יני ,שוברט,
מנדלסון ואחרים.

7.2.20

האם את אוהבת את ברהמס?
הרומנטיקה הגרמנית התזמורתית
של שוברט ,מנדלסון וברהמס
אמנית אורחת :אנה קייזרמן ,פסנתר
ברהמס :סימפוניה מס׳ 3

8.5.20

ציור תזמורתי אימפרסיוניסטי –
התזמורת הצרפתית
אמן אורח :דומיטרו פוצ'יטארו ,כינור
סן סאנס :הקדמה ורונדו קפריצ׳יוזו,
ראוול :ציגאן

6.3.20

היופי ,המורכבות והדרמה של
התזמורת בפיט של האופרה
אמנית אורחת :אירה ברטמן ,סופרן
ורדי :איידה ,לה טרוויאטה,
פוצ׳יני :בטרפליי ,האחות אנג׳ליקה

5.6.20

3.4.20

מרוסיה באהבה  -מהסימפוניה
הפאתטית מאת צ׳ייקובסקי ועד
שחרזדה מאת רימסקי קורסקוב
רחמנינוב :אטיודי תמונה ,פרלודים

התזמורת והמודרניזם  -מ"פולחן
האביב" מאת סטרווינסקי ועד
סימפוניית "קדיש" מאת לאונרד
ברנשטיין
אמן אורח :עדי הרשקו ,טובה
שוסטקוביץ׳ :סוויטת ג׳אז ,וסוויטות
מאת פרוקופייב ,פולנק ושוברט

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 445ש״ח

 470ש״ח

 470ש״ח

 495ש״ח

עד  5תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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דיאלוג

בית-הספר לשפות

פשוט לדבר שפות
אנגלית
ספרדית
איטלקית
גרמנית

ערבית
צרפתית
רוסית
יוונית

קמפוס חיפה :בית בירם ,שדרות אבא חושי  15חיפה

1-700-703-100

|

www.openu.ac.il/dialog

נתניה | אשדוד | באר שבע
תל אביב | רעננה | פתח תקווה | ראשון לציון | ירושלים | מודיעין | חיפה |
 1-700 -700 -169׀ www.openu.ac.il/ascolot
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המאה ה־ 20באמנות
העתיד שהיה – זרמים ותנועות
ימי שישי ,11:30-10:00 ,סינמטק חיפה ,שד' הנשיא 142

דוד איבגי ,אוצר
העשורים הראשונים של המאה העשרים נשאו בחובם הבטחות גדולות לעידן החדש.
בסדרה זו נבחן את התנועות ,המגמות והיוצרים המרכזיים שפעלו בתקופה סוערת זו.
1.5.20

6.3.20

"אני והכפר" – יצירתו של מרק
שאגאל

20.3.20

אוונגרד רוסי  -האמנות הרוסית
פיתחה קשת רחבה של סגנונות
חדשניים

3.4.20

באוהאוס – בית ספר לאמנות
בגרמניה ,נוסד עיצב מחדש את
תפיסת האמנות ,האמן ותפקידם
בחברה המודרנית

17.4.20

הפוטוריזם – האמנות האיטלקית
מתנערת מאבק העבר ומבטיחה
עולם חדש

15.5.20

הומור רציני – "הבה לא נהיה רציניים
מדי ,פן נמות משיעמום" אמר מרסל
דושאן .אולם אמנותו רחוקה מלהיות
קלת דעת
"דאדא" – על רקע מלחמת העולם
הראשונה קמו תנועות מחאה
שביטאו סלידה מהמלחמה

5.6.20

ממעמקים – התנועה הסוריאליסטית,
ובראשה אנדרה ברטון ,הציעה
אלטרנטיבה למודרניזם

19.6.20

"עיניים עצומות לרווחה" –
הסוריאליזם הפיגורטיבי של רנה
מגריט ואחרים מצא עולם חדש של
תכנים ומשמעויות בדימויי החלום

תלמיד ותיק /בני זוג תלמיד חדש

הרשמה מוקדמת
עד 4.2.20
הרשמה מאוחרת

 675ש״ח

 710ש״ח

 710ש״ח

 750ש״ח

עד  10תשלומים ללא ריבית
לתשומת לבכם :מקומות הישיבה מסומנים.
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הנחיות הרשמה ותשלום שכר הלימוד
 .1אופן ההרשמה
תוכלו להירשם לפי נוחותכם:
א .בטלפון — במשרדי אסכולות ,בימים א-ה ,בשעות  ,17:00-9:00במס׳ 1-700-700-169
ב .בדואר — יש לשלוח את טופס ההרשמה אל :האוניברסיטה הפתוחה ,אסכולות ,ת"ד  ,808רעננה .4353701
הערה :בהרשמה באמצעות הדואר אין לצרף כסף מזומן.
ג .בפקס — ( 09-9741474באמצעות כרטיס אשראי בלבד).
ד .באופן אישי — במשרדי אסכולות ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה ,בימים א-ה ,בשעות .17:00-9:00
 .2אופן התשלום
א .בכרטיס אשראי (ויזה ,לאומי קארד ,ישראכרט ,דיינרס ,אמריקן אקספרס):
 .1בתשלום אחד או בתשלומים כמפורט בפרטי הקורס שבידיעון.
 .2בתשלומים בהסדר קרדיט :הסדרי תשלום אלה הם בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי ,והאוניברסיטה
הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה .התשלום בהסדר קרדיט אפשרי רק בתחום
מסגרת האשראי שיש לבעל הכרטיס וכרוך בחיוב בריבית בהתאם לשיעורים ולמועדים כפי שייקבעו על־ידי
		 הבנק  /חברת האשראי.
ב .בהמחאה/המחאות ,בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים עוקבים שווים עד למספר התשלומים שנקבע בקורס -
תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני תחילת הקורס או ליום ההרשמה (המאוחר מבין שני המועדים).
תאריך ההמחאה האחרונה בכל מקרה לא יהיה מאוחר מחודש לפני סיום הקורס.
את ההמחאות יש לרשום לפקודת האוניברסיטה הפתוחה ,ולצרף את כולן לטופס ההרשמה.
ג .בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר :יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום
העבודה או הגורם המשלם .המכתב יכלול את שם מוסמך החתימה וחתימתו ,חותמת ,מס' ח"פ/ע"מ (אם אין ,יש
לרשום מספר תיק ניכויים במס הכנסה) וכן התחייבות לתשלום לאוניברסיטה הפתוחה ,בגין שכר לימוד ותשלומים
אחרים ,כמתחייב בהנחיות ההרשמה.

הערות
 .1לחיילים בשירות חובה ולמשרתים בשירות לאומי ,ועד שנה לאחר השחרור משירות חובה או מסיום שירות
לאומי ,תינתן הנחה של  10%משכר הלימוד ,כנגד הצגת תעודה מתאימה.
 .2בקורסים בהם שכר הלימוד כולל גם מרכיב שאינו שכר לימוד ,כגון כרטיסים למופעים או סיורים ,ההנחה
מחושבת רק על מרכיב שכר הלימוד.
 .3נרשם הזכאי למספר הנחות ,יקבל רק את ההנחה הגבוהה מביניהן.
לתשומת לב!
 		.1תשלומי שכר הלימוד המשולמים על־ידי מפעל או חברה בקשר להכשרת עובדים הנשלחים מטעמם לשם
השתלמות ,שנועדה לשמור על רמתם של העובדים או לשפר את אופן פעילותם ,מוכרים על־ידי שלטונות מס
הכנסה כהוצאה מוכרת של המפעל או החברה ,והטבה זו לא תיחשב כהטבה זקיפה המחייבת את העובדים
בתשלום מס.
 		.2אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוחה ו/או התלמידים) וחליפיהם בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו,
נספחיו ותנאיו ,לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם ,פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא,
תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה.
הגבלת האחריות והחבות הנ"ל תחול על כל תביעה ,למעט תביעת נזיקין לנזקי גוף שנגרמו לתלמידים .בשום מקרה
של תביעה בגין הפרת ההסכם ,אף אחד מהצדדים (האוניברסיטה או התלמידים) לא יישא בכל נזק תוצאתי ו/או
עקיף ו/או מיוחד ,לרבות אבדן עסקה כלשהי ,אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או אבדן רווחים או בכל נזק בסכום
שעולה על הסכום האמור לעיל.
 		.3האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי ,לפי שיקול דעתה ,אם לפתוח ו/או לקיים,
ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת ,על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים .החלטה כזאת
יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מנהלית ו/או אחרת.
הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים להרשמה ,או לקבל את כל הסכום ששילמו
בגין ההרשמה לקורס/קבוצה הרלוונטיים .פרט לאמור לעיל ,לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות
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נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה ו/או הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.
קבלת תואר ו/או כל אישור או תעודה אחרים שהאוניברסיטה מעניקה ,אינם משחררים את התלמידים מאחריות
לתשלום כל חוב שהיה קיים בעת מתן התואר ו/או האישור ו/או התעודה ,שלא שולם למעשה לאוניברסיטה
הפתוחה .כמו כן ,האוניברסיטה זכאית לקזז מכל תשלום עתידי של תלמידים ,חוב לאוניברסיטה שלא שולם
למעשה לאוניברסיטה ,גם לאחר התיישנות התובענה.
 .4תקנון המשמעת המחייב את התלמידים הנו תקנון המשמעת ללימודים אקדמיים הנמצא בידיעון האקדמי
המצוי במשרדי האוניברסיטה הפתוחה .וכן באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה בקישור
.http://www.openu.ac.il/General/ethics.html

 .3הודעות לאוניברסיטה
יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר/דואר אלקטרוני או בפקס וכן את אישור המשלוח .האוניברסיטה לא
תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע ,אלא בצירוף הוכחה לכך (כגון :אישור משלוח
פקס או מהמחשב ,דף פירוט שיחות מ״בזק״ או אישור על דואר רשום) .אם לא תצורף הוכחה ,הנושא יטופל
בהתאם למועד הפנייה החדש( .באישור או בדף הפירוט חייב להופיע המספר של מרכז ההרשמה/אסכולות אליו
נשלח הפקס) .המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי בית הספר אסכולות/מרכז ההרשמה.
 .4הנחיות החלפת קורס
א .בקשת החלפת קורס תוגש בכתב בלבד למשרדי בית הספר אסכולות.
ב .המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.
עיתוי קבלת הבקשה
עד המפגש השלישי (כולל)
מהמפגש הרביעי ואילך

גובה התשלום הנדרש
הפרש שכר הלימוד בין הקורס המקורי לבין הקורס החדש
אין החלפת קורס

הערה :בקורסים קצרים במיוחד הכוללים עד  4מפגשים ,המועד האחרון להחלפת קורס הינו עד חצי מזמן הקורס.
 .5הנחיות ביטול הרשמה
לקורסים ששכר הלימוד שלהם הינו עד  4,000ש"ח.
מועד קבלת בקשת ביטול

גובה הקיזוז ממבטל ההרשמה

עד שבועיים לפני פתיחת הקורס*

דמי טיפול מינהלי בסך  80ש"ח

במהלך שבועיים לפני פתיחת הקורס*

 10%משכר הלימוד

לאחר מפגש אחד

ערך יחסי של מפגש אחד  10% +משכר הלימוד

לאחר שני מפגשים

ערך יחסי של שני מפגשים  10% +משכר הלימוד

לאחר שלושה מפגשים

ערך יחסי של שלושה מפגשים  10% +משכר הלימוד

לאחר ארבעה מפגשים או יותר

אין החזר כספי ,לא ניתן עוד לבטל הרשמה

בקורסים וימי עיון ששכר הלימוד בהם הוא עד  85ש"ח אין החזר כספי.
* בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ,תשע”א:2010-
אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך  14יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה עד  7ימי עסקים לפני תחילת
הקורס ,יחויב המבטל ב– 5%משכר הלימוד המלא בקורס (כולל דמי הרשמה) או  80ש”ח ,הנמוך מבין השניים .לאחר
המועד שצוין ,יופעלו ההנחיות ביטול הרשמה של האוניברסיטה הפתוחה.
דגשים והערות
א .בקשת ביטול ההרשמה תוגש בכתב בלבד לאסכולות/מרכז ההרשמה .לא יתקבלו הודעות בטלפון.
ב .המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה במשרדי אסכולות/מרכז ההרשמה.
ג .גובה הקיזוז המינימלי יהיה סכום דמי הטיפול המינהלי בסך  80ש"ח ,או הקיזוז המפורט בטבלה — הגבוה
מבין השניים.
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ד .סוג הנחיות הביטול והבסיס לחישוב דמי הטיפול והעלויות בגין ביטול הרשמה ייקבע על־פי שכר הלימוד המלא
שנקבע לקורס ולא על־פי השכר ששולם בפועל.
ה .בקורסים הכוללים עד  4מפגשים ,המועד האחרון לביטול הינו על־פי הטבלה שלעיל או עד חצי מזמן הקורס
— הנמוך מבין השניים.
ו .במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי־צפוי ,מיוחד וממושך ,שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך
שלושה שבועות לכל הפחות ,יש לפנות מיד למשרדי בית־הספר אסכולות בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים.
כל בקשה ִתבדק לגופו של עניין ,בכפוף להגדרות בהנחיות האוניברסיטה הפתוחה .יש לשלוח את הבקשה
מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.
 		.6אי פתיחת קורס
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים ,או מכל סיבה אחרת.
במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.
 .7גמול השתלמות
מורים ועובדי הוראה יפנו אישית אל המפקח המחוזי במשרד החינוך והתרבות להסדרת העניין מראש .עובדים
בדירוג האחיד ועובדי המח"ר יפנו לרכזי ההדרכה או למנהל משאבי האנוש במקום עבודתם.
 		.8הנחות
		 שכר הלימוד המלא של הקורסים והפעילויות של אסכולות הוא שכר הלימוד המפורסם כשכר לימוד לתלמידים
חדשים בהרשמה מאוחרת .כל שכר לימוד אחר שמפורסם בידיעוני אסכולות או מפעם לפעם בפרסומים אחרים
הינו שכר לימוד לאחר הנחה משכר הלימוד המלא .כל הנחה משכר הלימוד המלא תחושב בניכוי מרכיבי שכר
לימוד שאינם מיועדים להנחה ,כגון עלויות מנויים לתזמורת הפילהרמונית ,האופרה הישראלית והוצאות מיוחדות
אחרות .במקרה שתלמידים זכאים לשתי הנחות או יותר ,תחול רק ההנחה הגבוהה מבין ההנחות התקפות .אין
כפל הנחות ,אלא אם כן צוין כך במפורש בפרסום.
 .9התאמות לתלמידים עם מוגבלויות ולקויות למידה
בית ספר אסכולות פועל על מנת להנגיש את שירותיו לתלמידים עם מוגבלויות (פיזית ,נפשית ,רגשית וקוגנטיבית).
תלמידים הזקוקים להנגשה ולהתאמות בתהליך הלמידה ,מוזמנים לפנות לדביר דוד לוי ,בטל׳ ,09-7780904
או בדוא״ל .ascolot@openu.ac.il
מידע הנמסר לגורמים מקצועיים נשאר חסוי ולא יהיו לו השלכות נוספות ,מעבר לבקשות התלמידים.
 .10מפגש חלופי
		 צוות אסכולות רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוחות ובשביעות רצונם .הנוהל המפורט להלן נועד למנוע אי
הבנות ולאפשר לנו לספק לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר .יש להודיע על היעדרות מהרצאה  48שעות
מראש למוקד אסכולות .אסכולות תעשה מאמץ כמיטב יכולתה לפצות לקוחות שהחמיצו מפגש באמצעות
הצעת מפגש חלופי  -עד  2מפגשים לקורס .הזכות למימוש המפגשים החלופיים תקפה בשנת הלימודים תש"פ,
על בסיס מקום פנוי באולם .לא ניתן לבחור מפגש חלופי באירועים חד־פעמיים והרצאות חד־פעמיות להרצאה
חלופית ניתן להזמין מקום לא רק עבור המנוי הרשום.
 .11שינויים בלתי־צפויים
		 במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי־צפויים .הזכות לשינויים שמורה ,שינויים אינם מהווים
עילה להחזר כספי או לטענה כלשהיא כלפי אסכולות או האוניברסיטה הפתוחה.
 .12מבצע “חבר מביא חבר”
א 		.תלמידים ותיקים ,אשר יצרפו תלמידים חדשים (שלא למדו באסכולות בשנתיים האחרונות) יהיו זכאים לתלושי
שי לקנייה באחת מחנויות הספרים המובחרות בשווי  100ש”ח עד גמר המלאי.
ב .התלושים יישלחו בדואר רשום (לפי הכתובת שתינתן בעת ההרשמה).
ג .יש לעדכן את צוות אסכולות בעת ההרשמה בפרטי התלמידים הוותיקים והחדשים ,כולל מספרי תעודת זהות.
ד .במבצעים לא ייכללו תלמידים אשר ביטלו את הרשמתם ללימודים.
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טופס הרשמה
את טופסי ההרשמה מכל השלוחות בארץ ניתן לשלוח אל
“אסכולות” — בית־הספר ללימודים רב־תחומיים ולתרבות הדעת
האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1ת"ד  808רעננה ,מיקוד 4353701
או באמצעות הפקס 09-9741474 :או בטלפון 1-700-700-169
פרטי הנרשם/נרשמת:
מספר זהות מלא ( 9ספרות)

שם פרטי

מס' אסמכתא
שם משפחה

כתובת ___________________________יישוב ____________________ מיקוד ___________
טל' _______________________________ נייד ___________________________________
כתובת דואר אלקטרוני _____________________________@_________________________
פרטי הקורס המבוקש (נא למלא בהתאם למפורט במידע על הקורס)

שם הקורס
		

מספר הקורס

מועד תחילת הלימודים

שכר לימוד

אופן התשלום:

תשלום בכרטיס אשראי (ויזה ,לאומי קארד ,ישראכרט ,דיינרס ,אמריקן אקספרס)
מס' כרטיס אשראי:

שם בעל/ת הכרטיס ______________________________ גמר תוקף הכרטיס ___________________
מספר הזהות של בעל/ת הכרטיס __________________________________
אפשרויות תשלום (סמן  xלפי בחירתך)
בתשלומים ,כמפורט בחוברת זו
בתשלום אחד
לתשומת לב :במקרה של אי התאמה בין הסכום שהתלמיד/ה מציין/ת בטופס זה לבין שכר הלימוד הנדרש עבור
הקורס ,זכאית האוניברסיטה לגבות את הסכום המתאים על פי התקנות כפי שיפורסם מעת לעת.
תשלום בהמחאה/המחאות( :בהתאם לסעיף 2ב בהנחיות ההרשמה)
בהתחייבות של מקום העבודה( :בהתאם לסעיף 2ג בהנחיות ההרשמה) מס' ח"פ/ע"מ__________________
התאמות לאנשים עם מוגבלויות ו/או לקויות למידה

במידה והנך זקוק/ה להתאמות בשל מוגבלות או לקות למידה אנא סמן x

ואנו ניצור עמך קשר.

הצהרה והתחייבות
אני מצהיר בזאת כי קיבלתי מידע על הקורסים הנ”ל וכי ידוע לי כי ביטול הרשמתי ללימודים יחוייב בתשלום ,בשיעור התלוי
במועד קבלת הודעת הביטול בכתב ,הכל כמפורט בהנחיות ההרשמה וביטולה .אני מתחייב לקיים את תקנות האוניברסיטה
הפתוחה ,לרבות אלו שתיקבענה במהלך לימודי .אני מסכים כי בכל מקרה אני אחראי לתשלום שכר הלימוד ו/או כל תשלום אחר
לאוניברסיטה הפתוחה ,ואי־עמידה בתשלומי שכר הלימוד או בכל תשלום אחר לאוניברסיטה הפתוחה ,מצדי ו/או עבורי עשוי
למנוע ממני קבלת שירותים או תעודות מטעמה .כמו כן זכאית האוניברסיטה לזקוף כל תשלום שלי לחוב או חיוב שלי שטרם
שולם ,לפי שיקול דעתה .אם אעשה שימוש בכרטיס אשראי שאינו שלי ,אעשה זאת רק לאחר קבלת אישור מבעל הכרטיס.
חתימתי כאן מהווה אישור והסכמה להצהרה זו ולכל התנאים המפורטים בידיעון זה.
חתימה ____________________________
תאריך ___________
ימולא ע”י רושם באמצעות הטלפון:
הנרשם אישר שידועים לו הפרטים על הקורס והתנאים המחייבים אותו ,בכל הנוגע להרשמה וביטולה.
שם הרושם ________________  תאריך _________________ שעה _________________ חתימה _________________

ט

שם הרושם ______________ תאריך ____________

מ

שם המזין ______________ תאריך ____________

מק”ט
Z101-5733
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